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MultiMotion Dynamisch correctie scharniersysteem 

Samenvatting van het onderzoek 

 
Thema; „Herstel van de normale bewegingsuitslag bij dynamische contracturen 

met dynamische correctiecomponenten‘‘ 

 
Het MultiMotion – dynamische correctie scharniersysteem van Basko Healthcare – bestaande 
uit de componenten correctie scharnier en vrijbeweeglijk scharnier - bieden de vereiste eigenschappen en voorwaarden 
voor een dynamische contractuurbehandeling die uit de onderstaande samenvatting van het onderzoek op zijn te maken.  
 
Met slechts 2 componenten – steeds in de maten small en regular –  wordt met het MultiMotion dynamische correctie 
scharniersysteem de verzorging van hand-, elleboog-, knie- en enkelgewricht zowel bij volwassenen als bij kinderen 
mogelijk gemaakt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MultiMotion vrijbeweeglijk scharnier MultiMotion dynamisch correctie scharnier 
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Bewegingsbeperkingen, respectievelijk contracturen, kunnen optreden als gevolg van tal van orthopedische  
of neurologische aandoeningen. Onderstaand verslag beschrijft de behandeling met dynamische correctie-orthesen 
voor herstel van de normale bewegingsuitslag, de daaruit resulterende herwinning van de functie en de 
ondersteuning van de manueel-therapeutische resultaten.  

Sleutelwoorden 
 
Contracturen Als contractuur (lat.contrahere „samentrekken“) duidt men een permanente verkorting van 

spieren, pezen, banden en fasciae aan, die leiden tot een blijvende beperking van de 
beweeglijkheid of tot complete stijfheid van een gewricht. De betrokken gewrichten zijn ook 
passief niet of slechts uiterst moeilijk en in geringe mate te bewegen.  

Soorten:  

Dynamische contractuur op grond van verkorting van spieren, pezen, banden en fasciae => 
behandelbaar met MultiMotion dynamisch correctiescharniersysteem. 

Structurele contractuur: deformatie van spieren en botten, ankylose, ossificaties, fibrose => niet 
behandelbaar met MultiMotion dynamisch correctiescharniersysteem. 

 
Risicogroepen: 

Spastici; patiënten na ongevallen met betrokkenheid van een gewricht; patiënten met 
gewrichtsprocessen als gevolg van ontsteking of degeneratie (gewrichtsreuma, artrose); patiënten 
met letsel en brandwonden rondom een gewricht;  

of  

Patiënten met een zenuw- dwarslaesieverlamming; patiënten met sterk gereduceerde algemene 
conditie; bewusteloze patiënten (waakcoma); patiënten gefixeerd in gips-, spalk- en 
strekverbanden; patiënten na operaties met pijn bij bewegingen en onnatuurlijke houding ter 
voorkoming van pijn; patiënten na verkeerd liggen; patiënten met bewegingsbeperkingen. 

 
HLBS Behandelen van gewrichtscontracturen door de statische toepassing van een grote kracht 

gedurende een korte tijd. Vaak worden orthesen met wormschroefscharnieren toegepast 
(„redresseren“). Historisch gezien is het redresseren een sinds eeuwen bekende vorm van 
behandeling. De eerste redressiespalk werd reeds in 1530 door Hans von Gersdorff beschreven (6). 
Cave: Bij de toepassing van statische orthesen kan zich een massieve verhoging van de 
drukbelasting van de huid en een intra-articulaire kraakbeenbeschadiging voordoen vanwege de 
hefboomwerking (kracht x arm) van de orthese. De toepassing van een statische kracht (8,4 N/cm2) 
gedurende 24 uur remt de synthese van het glycosaminoglycaan (mucopolysaccharide - 
bestanddelen van veel biologische macromoleculen, die de kern van veel vezelvormende stoffen 
vormen en door hun vermogen om water op te nemen een hoge elasticiteit bezitten) en het DNA 
en leidt tot kraakbeenbeschadiging (17). 

 
LLPS Behandeling van gewrichtscontracturen over een lange periode met weinig krachttoepassing. 

  
MultiMotion  Dynamisch correctiescharniersysteem voor behandeling van dynamisch corrigeerbare 

contracturen. 
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T.E.R.T Total End Range Time (intensiteit x duur x frequentie) 

 Intensiteit  - maximaal door de patiënt verdragen draagtijd in het eindgebied van de ROM 
Duur   - de optimale totale duur 

 Frequentie  - dagelijkse doorvoering 
 
ROM Range of Motion (bewegingsuitslag) 
 
Decubitus  Plaatselijke beschadiging van de huid en het eronder liggende weefsel. Decubituszweren worden 

volgens W.O. Seiler ingedeeld in vier graden en drie stadia: 

 Graad 1: niet weg te drukken, beperkte roodkleuring bij intacte huid. Verdere klinische tekens 
kunnen zijn: oedeemvorming, verharding en lokale verhoogde temperatuur.  

 Graad 2: gedeeltelijk verlies van de huid; epidermis tot aan delen van de lederhuid zijn 
beschadigd. De drukschade is oppervlakkig en kan zich klinisch als blaar, schaafwond of 
vlakke verzwering openbaren. 

 Graad 3: verlies van alle huidlagen inclusief beschadiging of necrose van het subcutane 
weefsel, die tot op, maar niet onder de daaronder liggende fasciae kan reiken. De decubitus 
doet zich klinisch als een diepe, open zweer voor.  

 Graad 4: verlies van alle huidlagen met omvangrijke destructie, weefselnecrose of 
beschadiging van spieren, botten of ondersteunende structuren als pezen of gewricht-
kapsels, met of zonder verlies van alle huidlagen.  

 Stadium A:   wond „schoon“, granulatieweefsel, geen necrosen  

 Stadium B: wond met een vuile laag, restnecrosen, geen infiltratie van het omgevende 
weefsel, granulatieweefsel, geen necrosen  

 Stadium C: wond als stadium B met infiltratie van het omgevende weefsel en/of algehele 
infectie (sepsis) (12) 

 

Gemodificeerde De test registreert de snelheidsafhankelijke weerstand tegen passieve beweging 
Ashworth schaal:  
 0  =  Normaal1 = lichte weerstand aan het eind of begin (=.catch.), in 1 richting 
 1+  =  Lichte weerstand over < 50 % van de bewegingsuitslag (ROM) 
 2  =  Duidelijke weerstand over > 50 % van de ROM, volle ROM mogelijk 
 3  =  Sterke weerstand, passieve ROM bemoeilijkt 
 4  =  Voor een deel ROM beperkt 
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Mechanisme van de dynamische orthese-verzorging 
 
Een dynamische contractuur doet zich voor wanneer bindweefsel als spieren, banden, pezen en gewrichtskapsels 
littekens vormen, of als spierweefsel korter wordt. In plaats van het snel en met grote kracht oprekken van het weefsel 
zoals bij de HLBS, wordt door toepassing van de LLPS-methode met inachtneming van de T.E.R.T. een duurzame 
plastische verandering van het weefsel bereikt.  

Onderzoeken laten zien, dat de bewegingsuitslag toeneemt, indien het weefsel op de wijze van de T.E.R.T. in een 
aanhoudende toestand van lichte rekking in het eindgebied van de mogelijke beweging wordt gehouden. (15,16) 

Het doel van de verzorging met een dynamische orthese is de duurzame reconstructie van door littekenvorming 
aangetast of verkort bindweefsel. Het verlengde, gereconstrueerde weefsel leidt tot verbetering van de ROM en 
daarmee tot herstel van de functie en de alledaagse bruikbaarheid van het betreffende gewricht.  
 
Grondslagen 
 
Bindweefsel vertoont indien er sprake is van immobiliteit reeds binnen een tijdsbestek van een week de neiging tot 
toenemende verkorting resp. contractie. Hiervoor worden plastische veranderingen in het collageen-net 
verantwoordelijk gesteld, waarbij vanwege ontbrekende rekking een nieuwe vernetting van de collageenvezels (zgn. 
cross-link) in hogere dichtheid optreedt. (1) Reeds in 1984 werd er een verbetering van knie-contracturen bij dagelijks 
twee uur therapie met low-load-stretching beschreven. (2) 

Een ander onderzoek bij kinderen met infantiele cerebrale parese (ICP) toonde in 1988 aan, dat door rekking van de 
plantaire flectoren met een geringe kracht gedurende zes uur per dag een musculaire contractuur voorkomen kon 
worden. (3) 
 
Klinische toepassing/ Indicaties 
 
Verzorgingen met dynamische orthesen kunnen bij patiënten met beperkte beweeglijkheid worden toegepast, die 
zich op grond van orthopedische of neurologische veranderingen van het bindweefsel voordoen als secundaire 
aandoeningen zoals trauma, postoperatief, attaque, post-chirurgische gewrichtsstijfheid, letsel aan het ruggenmerg, 
banden- of pezen-herstel, infantiele cerebrale parese, gewrichtsvervanging, gesloten hoofdletsel, post-fractuur 
symptomen, langdurige immobilisatie, verbrandingen of contracturen na amputaties. 
 
Contra-indicaties 
 
Structurele contractuur, deformatie van de spieren en botten zoals ankylose, ossificaties of fibrose.  
Cave: Slechte arteriële bloedcirculatie. 
 
Gebruik van dynamische orthesen  
 
Dynamische orthesen kunnen een bijdrage leveren aan een vermindering van de revalidatietijd en kostendaling, daar 
het gaat om een "at-home"-therapie, die therapievormen van tot dusver (KG, PT, manuele therapie, etc.) ondersteunt 
en daardoor de therapietijd verkort. De patiënt draagt de orthese in de regel in rusttoestand.  

De werking van dynamische correctiecomponenten wordt gestuurd via een traploos instelbare veer, die in een 
mechanisch gewricht geïntegreerd is. De veer biedt lichte druk resp. trek onder de contractuurreflex bij langere 
toepassingsduur op het gewricht, hetgeen de weefselreconstructie waarborgt. (T.E.R.T, LLPS) 
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Voorkoming van decubitus door LLPS 
 
In een dierexperimentele studie werd het ontstaan van decubitale zweren aan oorlellen van witte konijnen 
onderzocht, waarbij de hoogte en duur van de drukbelasting werd gevarieerd. Bewezen werd, dat het optreden van 
verschillende graden van decubitus afhankelijk is van de hoogte van de druk en de duur van de druk. Zo leidde een 
hoge drukbelasting (300 mmHg) bij korte duur van de druk in 9 van de 10 gevallen tot een decubitusgraad 3 en bij 
langere duur van de druk tot een decubitusgraad 4. Een druk van 100 mmHg had bij korte duur van de druk een 
decubitusgraad 1 en bij langere duur van de druk een decubitusgraad 2 ten gevolge. Bij een druk van 50 mmHg vond 
ongeacht de duur van de belasting geen decubitusvorming plaats (4). Bij het gebruik van Ultraflex®-scharnieren 
volgens de LLPS-methode doet zich geen decubitusvorming voor. 
 
Uittreksels uit diverse onderzoeken bewijzen het medische nut van de dynamische contractuurbehandeling. 
 
In een vergelijkend onderzoek werd reeds in 1984 het LLPS-principe in vergelijking met HLBS bij de behandeling van 
knie-contracturen geëvalueerd.(5) Deze studie werd uitgewerkt om de resultaten van een traditionele methode van de 
behandeling van contracturen door het uitrekken van knie-contracturen door hoge belasting voor korte tijd (HLBS) te 
vergelijken met de resultaten van een experimentele methode van in tijd verlengde behandeling met lage belasting 
(LLPS). De omvang van de passieve kniebeweging (pROM) werd gemeten door standaard-goniometrie (hoekmeting). 
Het betrof 11 proefpersonen, die progressieve bilaterale kniecontracties vertoonden. Elke proefpersoon werd aan 
een zijde met de traditionele HLBS-procedure en aan de andere zijde met de LLPS-procedure behandeld. De keuze 
van behandeling voor de betreffende zijde was at random.  
De resultaten wezen op een duidelijke voorkeur voor LLPS bij de behandeling van de knie-contractuur. De 
behandelingen werden tweemaal dagelijks, 5 dagen in de week vier weken doorgevoerd. In 10 van de 11 gevallen 
werd door toepassing van het LLPS-principe een duidelijk beter resultaat bereikt dan bij de contralaterale zijde, die 
met de HLBS-procedure werd behandeld. 
 
Voorbeeld patiënt 4 

Patiënt Behandelings- 
principe 

pROM voor 
behandeling 

pROM na 
behandeling 

Verschil voor / na 
de behandeling 

Verschil 
LLPS / HLBS 

4 LLPS -99° -70° 29°  

 HLBS -80° -67° 13°  

     +16° 

 
In een retrospectief onderzoek van 1997 werd de effectiviteit van gering belastende, aanhoudend rekkende (LLPS) 
orthesen voor de behandeling van contracturen onderzocht. De aantekeningen van 17 patiënten uit gekwalificeerde 
verpleeginrichtingen, handenklinieken en ziekenhuizen werden nagetrokken. In totaliteit was er sprake van  
18 contracturen (2x polsgewricht, 12x ellenboog, 4x knie), die zich als secundaire verschijnselen bij neurologische en 
orthopedische aandoeningen openbaarden.  

De aantekeningen omvatten informatie over de bewegingsuitslag (ROM), functionele resultaten en tijdschema’s. De 
studiedeelnemers konden in twee groepen worden ingedeeld: geriatrische patiënten met neurologische 
aandoeningen en een iets jongere groep patiënten met een pathologische spier-skelet-achtergrond. Beide groepen 
lieten een duidelijke winst aan bewegingsuitslag (ROM) zien na gebruik van de LLPS-orthesen. Bij alle steekproeven 
werd een duidelijk verbeterde bewegingsuitslag (ROM) vastgesteld, wat op zijn beurt een verbetering van de functie 
ten gevolge heeft. (7)  
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Op grond van een eerdere studie, waarin werd aangetoond, dat neuromusculaire elektrische stimulatie (NMES) in 
combinatie met een dynamische contractuurbehandeling een veilige en effectieve behandeling van spasticiteit van de 
bovenste extremiteiten bij kinderen met cerebrale parese betekent, werd nu onderzocht, of de gecombineerde 
therapie van NMES en een dynamische orthesebehandeling werkzamer is dan NMES of een dynamische 
contractuurbehandeling alleen.  

De gerandomiseerde dubbelblinde studie werd doorgevoerd met 21 patiënten tussen de 3 en 18 jaar met spastische 
hemiplegie. De patiënten werden in een van de volgende 3 groepen ingedeeld:  

Groep 1 (n = 7) kregen alleen NMES  

Groep 2 (n = 7) kregen alleen dynamische orthese-verzorging 

Groep 3 (n = 7) kregen combinatietherapie van NMES en dynamischer orthese-verzorging 

Patiënten met ongecontroleerde aanvallen en/of eerdere operaties aan de bovenste extremiteiten werden 
uitgesloten van de studie. Handigheid, greep en kracht, de Zancolli-classificatie (goede willekeurige spierwerking, 
beperkte willekeurige spierwerking, gebruik als hulphand, functieloosheid) en een vragenformulier over de activiteiten 
in het dagelijkse leven dienden als evaluatiegrondslag.  

De patiënten werden een maand voor de therapie, bij het begin van de therapie en drie maal gedurende de therapie 
beoordeeld. Er bleek een verbetering van 95% in groep 3 (gecombineerde therapie), terwijl er een  
verbetering van 67% in groep 2 (orthesen) zichtbaar was en een verbetering van 30% in groep 1 (elektrostimulatie). 
Patiënten die met de gecombineerde therapie werden behandeld, vertoonden verbeterde waarden in de functie van 
de bovenste ledematen alsmede verdere progressie in hun vermogen om activiteiten van het dagelijkse leven te 
verrichten.  

Deze niet-invasieve therapie zou de noodzaak tot farmacologische injecties en chirurgische ingrepen kunnen 
vervangen.(8) In een in 2006 uitgewerkte case-studie over het gebruik van dynamische orthesen voor de reductie van 
knieflexiecontracturen bij een 8-jarige mannelijke patiënt met diepe thoracale spina bifida (myelomeningocèle) werd 
eveneens de werkzaamheid van op maat vervaardigde nacht-orthesen met dynamische extensie-elementen van het 
kniegewricht aangetoond.(9) 

Onder andere behoren kinderen met myelomeningocèle tot patiëntengroepen met een risico op ontwikkeling van 
contracturen. Vaak ontwikkelt zich een contractuur van de kniebuiger, vooral bij kinderen met een defect aan de 
wervelkolom proximaal L3 en bij kinderen met belemmeringen tijdens het lopen. Er werd een paar nacht-orthesen 
(KAFOS) met dynamische correctuurcomponenten voorgeschreven, waarbij de orthese het gewricht onder bepaling 
van draaimoment en duur actief rekt.  

In het verleden werden diverse orthesen geprobeerd, die in essentie bestonden uit vaste AFO’s en - in combinatie 
met een parapodium-swivel-walker - begrensde activiteit toelieten. Op de leeftijd van vijf jaar werd een transfer van 
de tibialis anterior-pees doorgevoerd. De eerste vermelding van de knieflexie-contracturen trad op de leeftijd van zes 
jaar op, die zich waarschijnlijk op grond van het aangeboren vastzittende ruggenmerg (tethered spinal cord) en de 
daaruit resulterende spastiek ontwikkelde.  

De eerste evaluaties van de contracturen lieten een bewegingsuitslag van de knieflexie zien van ongeveer -40 graden. 
De patiënt werd voorzien van bilaterale op maat vervaardigde PP-KAFO’s met een vast enkel gedeelte. Als 
kniescharnieren werden beiderzijds dynamische correctuurcomponenten met instelbare flexiestop toegepast. 
Er werd een krachteenheid met middelmatig draaimoment gekozen. 

Bij de daarop volgende controletermijnen werden de waarden van de instellingen en bewegingsuitslagen - zoals in 
tabel 1 te zien - gemeten en gedocumenteerd. In de toekomst worden verdere verbeteringen van de knie-
contracturen verwacht.   
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Tabel 1: Knie-ROM-waarden  

Datum R1 rechts R2 rechts R1 links R2 links R f stop L f stop R torque R torque 

17.05. -35° -25° -45° -30° -50° -65° 1.5 1.5 

31.05. -30° -20° -40° -30° -50° -65° 1.5 2.0 

14.06. -25° -15° -35° -23° -40° -50° 1.5 2.0 

06.07. -25° -18° -30° -20° -40° -45° 2,5 2,5 

 
Bij het gebruik van dynamische orthesen voor de behandeling van gewrichtscontracturen resulteert een succesvolle 
behandeling uit het gebruik van geschikte constructieonderdelen in combinatie met de geschikte instelling 
(afstelling). (10) Het succes van de verzorging heeft zowel betrekking op de soort van de dynamische scharnieren als 
op de gehele constructie van de orthese.  

De orthese moet een efficiënte overdracht van de dynamische rekkingscomponenten in het gewenste gebied 
waarborgen. De vergemakkelijking van de beweging in andere vlakken of op gewrichten in de buurt kan ertoe 
dienen, de patiënten “compliance” te vergroten.  

In een in 2006 gepubliceerde studie beschreven Phil Stevens MEd en Tom DiBello, CPO, dat naast de orthese-
constructie en de behandelingsmethoden, de selectie van de patiënten een grote rol speelt. Kinderen met 
myelomeningocèle en hun families worden vaak regelmatig door specialisten in de orthopedie, fysicalische 
geneeskunde, fysicalische therapie, ergotherapie en urologie onderzocht. Uit deze onderzoeken resulteren vaak 
verzorgingen met dynamische correctiecomponenten. Voor het vervaardigen van de tijdrovende post-
onderzoeksprotocollen in deze inrichting is het noodzakelijk, dat de familie van de betrokkene de noodzakelijke 
ondersteuning garandeert. Een gepaste mate van engagement met de voorgestelde behandeling moet 
gegarandeerd worden. Volgens de ervaring van Stevens en DiBello, zijn dynamische orthesescharnieren - in 
combinatie met op maat vervaardigde orthesen, bij geschikte patiënten en een geschikt therapieconcept - geschikt 
voor merkbare reductie van contracturen (9). 

Een case-studie uit 2003 onderzocht de effectiviteit in het opnieuw bereiken van de bewegingsuitslag van de 
elleboog-ROM bij vergelijking van 2 verschillende behandelingssystemen (11): 

 Dynamische correctiecomponenten 
 Statische fiberglas-cast  

De proefpersonen waren drie kinderen, elk 7 jaar oud, met primaire cerebrale parese, matige tot zware spastieken, 
waaruit een passieve of actieve bewegingsbeperking aan beide ellebogen resulteerde.  

Voor de BTX-injectie werd een basisbeoordeling, die de gemodificeerde schaal van Ashworth, passieve bewegingen 
en gegevens over de contactpersoon bevatte, opgesteld. De beoordeling werd vóór een BTX-behandeling en steeds 
2, 6 en 8 maanden na de BTX-behandeling doorgevoerd. Er werd steeds een zijde met statische fiberglas-cast en de 
andere zijde met dynamische correctiecomponenten verzorgd.  

Passieve rekking moet de beweeglijkheid weer herstellen, door het gewricht in submaximale strekking te houden. Het 
succes kan door het verlies aan elasticiteit van de weke delen begrensd zijn. Voor de passieve rekking werden in dit 
geval seriële gipsverbanden gebruikt, die de gewrichten in de gewenste stand houden, om een stapsgewijze 
verlenging van het pees- resp. spierweefsel te bereiken.  

Een grotere verbetering op het gebied van de beweging (ROM) wordt bereikt, als er een aanhoudende rekking bij 
matige spanning (kracht) wordt toegepast, die bovendien een pijnloze behandeling garandeert. Dit werd in dit geval 
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bereikt met een op maat vervaardigde orthese met dynamische correctiecomponenten, die volgens de zgn. LLPS-
methode voor een aanhoudende, dynamische rekking met geringe kracht zorgde. Ze beschikt in dit geval over aparte 
bovenarm-, onderarm-, en polsgewrichtsegmenten van thermoplastische kunststof. Het systeem beschikt over een 
krachtunit, waarmee de spanning (kracht) op het betreffende gewricht traploos kan worden geregeld.  

Proefpersoon 1 was een 7-jarig meisje met de diagnose cerebrale parese, spastische tetraplegie. Zij heeft hulp nodig 
bij de mobiliteit en verzorging. Zij beschikt over beperkte cognitieve vermogens en gereduceerde ontwikkelings-
biologie. Haar actuele medicijnen zijn baclofen en fenobarbital.  

Proefpersoon 2 is een 7-jarig meisje met cerebrale parese, spastische tetraplegie. Actuele medicijnen zijn Depakote 
voor vermindering van de aanvallen en bacoflen voor de controle van haar spierspastiek.  

Proefpersoon 3 is een 7-jarige jongen met de diagnose cerebrale parese, spastische tetraplegie. Ter vermindering 
van de spierspastiek krijgt hij baclofen. De voeding vond plaats via een gastrostomy-tubus. Hij heeft astma en heeft 
verpleging nodig. De test registreert de snelheidsafhankelijke weerstand tegen passieve beweging. Een van de vele 
kenmerken bij patiënten met een laesie van het centrale zenuwstelsel. Andere kenmerken van een laesie van het 
centrale zenuwstelsel worden niet geregistreerd.  

Acht maanden na de behandeling (BTX, seriële gipsverbanden, tweeschalige castverzorging, dynamische 
correctiecomponenten) werd de ouders gevraagd, een vragenformulier in te vullen, dat de voordelen voor de 
verpleegde en de tevredenheid met het gekozen middel ten aanzien van de pasvorm en de bewegingsuitslag 
beoordeelde. Er werd een gehele-arm-cast-orthese vervaardigd door een ergotherapeute, de vervaardiging van 
de dynamische correctie-orthese werd door een gediplomeerd orthopedisch instrumentmaker verricht. De beide 
orthesen werden at random links of rechts gezet. De castverzorging en de dynamische correctie-orthese werden 
gelijktijdig 4 uur per dag gedragen. Na de serie-casts werd bij beide ellebooggewrichten een significante verbetering 
van de passieve beweging van de elleboogextensie vastgesteld. Deze verbetering was slechts tijdelijk. Daar de 
effecten van de BTX afnamen, was er een toename van de spastiek, waarna alle 3 de kinderen problemen hadden met 
het dragen van de orthese.  

Een klinisch onderzoek in de vijfde maand van de behandeling liet een toename van de spastiek en een geleidelijke 
afname van de passieve beweeglijkheid (recidief) zien. Elk kind had een nieuwe cast-orthese nodig. De veer van de 
krachtunit van de dynamische correctie-orthese werd opnieuw op de door het kind te verdragen kracht ingesteld. De 
passieve beweeglijkheid verbeterde door de behandeling met seriële gipsverbanden slechts tijdelijk. De cast-
verzorging liet geen verbetering zien, maar alleen een stagnatie van de ROM. Een proefpersoon liet verlies van de 
beweeglijkheid bij de evaluatie na 8 maanden. Het gebruik van de dynamische correctiecomponenten verbeterde de 
bewegingsuitslag.  

In een vragenformulier deelden alle ouders van de drie proefpersonen mee, dat ze alles in alles aan de dynamische 
correctie-orthese de voorkeur gaven. Twee ouders gaven aan, dat hun kind in staat was zowel de cast-verzorging als 
de dynamische correctie-orthese langer dan 4 uur per dag te dragen, terwijl één ouder meldde, dat haar kind de 
voorzieningen slechts 4 uur per dag verdroeg. In het vrij formuleerbare gedeelte van het vragenformulier wees een 
ouder er op, dat de dynamische correctie-orthese gemakkelijker te reinigen was. Een andere moeder beschreef 
de dynamische correctie-orthese als gemakkelijker dan de cast-verzorging. Bovendien werd gemeld, dat de zijde met 
de dynamische correctie-orthese een betere flexibiliteit van het gewricht te zien gaf, nadat de orthesen afgenomen 
waren. Verlengde behandeltijden in de gewenste stand door een orthese volgens het LLPS-systeem kunnen nog 
comfortabeler en effectiever de stapsgewijze verbetering van de beweeglijkheid verhogen, als de methode over een 
langere periode wordt doorgevoerd.   
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De ouders gaven allemaal de voorkeur aan de dynamische correctie-orthese, daar deze een positief, resultaat op 
lange termijn garandeert. De statische cast-verzorging gaf daarentegen slechts een tijdelijke verbetering te zien 
(recidief). De uitkomsten van deze studie laten zien, dat de dynamische correctie-orthese in vergelijking met een cast-
verzorging beter geschikt is, om de bewegingsuitslag bij de elleboog te verhogen en het vermogen tot bewegen te 
bewaren.  

Vanuit de wetenschap, dat bij geboortebeschadigingen van de hersenen of na traumatisch letsel vaak schade aan het 
centrale zenuwstelsel kan ontstaan, die tot spierspastiek en een daaruit resulterende abnormale houding van de 
bovenste extremiteit leidt, werd in 2008 door Yasukawa (14) een test doorgevoerd, die bewees, dat het gebruik van 
een dynamische en een statische orthese een verbetering van de bewegingsuitslag van elleboog en polsgewricht 
(ROM) bewerkstelligt.  

Voor de test kregen vijf kinderen een orthese voor één arm, en één kind kreeg een orthese voor beide armen. Geen 
van de kinderen vertoonde een functioneel gebruik van de betreffende extremiteit. De spastiek werkte storend op de 
passieve bewegingen in elleboog en polsgewricht. Alle deelnemers werden 3-4 weken van seriële gipsverbanden 
(statisch) van het polsgewricht voorzien, daarna kregen de proefpersonen een dynamische correctie-orthese. Na 10 
maanden werd bij het onderzoek van de proefpersonen die de dynamische correctie-orthese volgens het beschreven 
protocol droegen een verbetering vastgesteld van de passieve beweeglijkheid bij elleboog, polsgewricht of aan 
beide gewrichten in vijf van de zeven gevallen.  

De uitkomsten laten een positieve relatie zien tussen het dragen van de dynamische correctie-orthese en de 
beweeglijkheid bij de elleboog en het polsgewricht vergeleken met degenen, die geen orthese droegen. De 
krachtunit van het elleboogscharnier werd op de schaalwaarde max. 2 van 7 ingesteld, desondanks werd bij vier van 
de zeven proefpersonen een verbetering van de ROM vastgesteld. Een belangrijke parameter voor een succesvolle 
behandeling is de inachtneming en controle van een therapieplan door ouders en verzorgers. 

Een belangrijke grondslag voor een succesvolle behandeling met dynamische correctie-orthesen is de door Kenneth 
R. Flowers beschreven T.E.R.T (15, 16). De T.E.R.T-theorie beschrijft, dat de mate van verhoging van de passieve 
beweeglijkheid (PROM) van een contract-gewricht proportioneel overeenkomt met de tijd, waarin het gewricht aan 
het einde van de bewegingsuitslag wordt gehouden. In 3 case-studies beschrijft Kenneth R. Flowers (16) 1988 de 
werkzaamheid van der LLPS methode.  

In het eerste geval liep een 22-jarige patiënte in dec.1983 een intra-articulaire splinterfractuur van de distale humerus 
op. De fractuur werd met Kirschnerdraden geopereerd en 7 weken in gips gefixeerd. De elleboog-ROM bedroeg 51°/ 
75° (24°). 3 weken na de verwijdering van het gips werden de Kirschnerdraden verwijderd. Na nog eens 2 weken actief 
oefenen werd een ROM van 45°/85° (40°) gemeten. In juli 1984 werd een chirurgische ontlasting van de elleboog met 
daarop aansluitend behandeling in een CPM-spalk doorgevoerd. De ROM veranderde in 50°/90° (40°). In augustus 
werd met de behandeling met een dynamische orthese begonnen. Deze werd 23 uur per dag gedragen (10 h flexie, 
13 h extensie) en werd alleen voor de hygiëne en actieve oefening afgelegd. Op 20-09-1984 bedroeg de ROM 
23°/107° (84°). Helaas moest de therapie worden afgebroken, daar de patiënte in oktober 1984 bij een auto-ongeval 
een nieuwe breuk van de arm opliep. 

Geval 2: 43-jarige patiënte, onvolledige scheur van de patellapees, maart 1988, therapie: pees aaneen genaaid. Bij het 
begin van de fysiotherapie bedroeg de ROM 20°/45°. Na 3 weken bedroeg de flexie 90°, de extensie bleef op 20°. Er 
werd een dynamische orthese voorgeschreven, die ‘s nachts gedragen werd. Na 3 weken werd een AROM van 
15°/100° en een PROM van 0°/105°, na nog eens 5 weken een AROM 20°/115° en PROM 0°/120° gemeten. Na 3 
maanden werd de volledige flexion/extensie vastgesteld. Een overwogen chirurgische ingreep kon worden 
voorkomen. 

  



 

 

  pagina 10/14 

 

Geval 3: 22-jarige student, traumatische amputatie van de wijs-, middel-, en ringvinger in feb. 1986. De middelvinger 
werd gereplanteerd en daarna een therapie voor het herwinnen van activiteit, beweging en functie doorgevoerd. 
Beweging van de PIP kon noch actief noch passief worden herwonnen. In 1988 werd er een PIP-arthroplastiek verricht. 
Vanaf mei 1988 werden er therapeutische maatregelen als CPM, NMES en AROM-oefeningen doorgevoerd. In 
augustus 1988 werd er een dynamische flexie-orthese voor het PIP-gewricht aangepast, de PROM flex lag bij 45°. Het 
dagelijks gebruik bedroeg 2-3 uur, reeds in oktober 1988 verbreedde de PROM flex zich tot 50°. 
 
Dynamische correctie-componenten - behandeling van de heupen 

In een in 2005 verschenen studie (13) vervulde een dynamische correctiecomponent voor het heupgewricht de 
gestelde taak, een orthese te bouwen, die in adductiestand van de benen door de patiënt, door ouders of 
verplegenden gemakkelijk aan te leggen is, om dan door de ontgrendeling van een blokkeervoorziening de benen in 
abductie te zetten.  

De doelstelling was - vanuit de ervaring met het bekende A-frame (vorm) - chirurgische ingrepen uit te stellen, te 
verminderen of te voorkomen, verkorting van de adductoren en binnenrotatoren door rekking tegen te gaan en een 
goede zit van de femurkop in het acetabulum te garanderen. Twee problemen bij deze groep patiënten zijn de 
compliance van ouders en verzorgers op grond van de moeilijkheden bij het aanleggen van de orthese bij een kind 
met spastiek en/of contractuur in geabduceerde standen en de rotatie naar binnen, die uit trek en spanning bij 
abductiestand van de benen voortvloeit.  

De orthese werd in de traditionele A-vorm vervaardigd, bij het kniegewricht werden eveneens dynamische correctie-
componenten toegepast, om de ROM van de ischiocrurale musculatuur te verbeteren. Het scenario ergab de eerste 
dynamische heupbuigerspalk voor heupabductie en overtrof de verwachtingen van het behandelende team. De 
benen waren nog steeds naar binnen gedraaid. De orthese werd aangevuld met een enkelgewrichtbrace, om de 
rotatie naar binnen door de voetbrace te corrigeren. Later werd er een rotatiejustering geïntegreerd in het distale 
segment van de spalk. Bij weten van de auteur is dit de eerste component die een statische controle van de rotatie 
naar binnen in het transversale vlak toelaat. De patiënt werd geïnstrueerd om de orthese iedere nacht tijdens de slaap 
en een uur per dag te dragen. Bovendien werd de snelle afneembaarheid van het gewricht (snelkoppeling voor de 
beenbraces) verwelkomd.  

De patiënte heeft de orthese ca. zes maanden gedragen en in die tijd de abductiehoek van ongeveer 20 graden 
bilateraal uit het midden van de sagittale lijn tot 40 graden bilateraal vergroot. Klinisch gezien heeft de patiënt nu een 
verminderde schaargang, de cadans (gelijkmatige loop) is aanzienlijk verbeterd.  
Er werden nog 12 patiënten van het beschreven systeem voorzien, om meer ervaringen op te doen. 
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Conclusie 
 
Met de toepassing van dynamische correctiecomponenten wordt een permanente correctiekracht in extensie- of 
flexierichting mogelijk gemaakt. Orthesen met dynamische correctiecomponenten kunnen zo geconstrueerd worden, 
dat de gewrichten in een gewenste richting bewogen kunnen worden.  
 
Spastische musculatuur wordt met behulp van dynamische correctiecomponenten geïsoleerd, gerekt en 
gemobiliseerd. De ruststand wordt verbeterd en de verzwakte musculatuur wordt weer versterkt. Een precies en 
constant draaimoment maakt een submaximale strekking mogelijk (beneden de contractuurreflex) en verhoogt de 
ontlasting van de tegengestelde musculatuur.  
 
Ook na letsel dat gepaard gaat met contracturen en postoperatief biedt de toepassing van dynamische 
correctiecomponenten de vereiste bescherming en een zekere en stapsgewijze gewrichtsmobilisatie gedurende de 
revalidatiefase. Door het proces van successieve, precieze en gelijkmatig uitgeoefende rekking wordt de groei van 
het verkorte weefsel bevorderd resp. veranderd weefsel omgevormd en de gewrichtsactiviteit verhoogd. De 
dagelijkse toepassingstijd bedraagt ten minste 7 uur.  
 
 Werkwijze volgens de LLPS-methode  

 Inachtneming van de T.E.R.T.  

 Voorkoming van huidirritaties (verzwering, decubitus, etc.)  

 Blijvende verbetering van de bewegingsuitslag  

 Voorkoming van te hoge binnendruk van het gewricht 
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